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Afkalkningsvejledning – Bonamat
Sådan doserer og afkalker du din Bonamat kaffemaskine:
Dosering af vand

Dosering af afkalker

Anbefalet afkalkning

Bonamat Novo

1 liter

50g

___ gange pr. uge

Bonamat Mondo 2

1 liter

50g

___ gange pr. uge

Bonamat Matic 2

¼ liter

25g

___ gange pr. uge

2 x ¼ liter

2 x 25g

___ gange pr. uge

Maskine

Bonamat Matic Twin








Opløs afkalkeren i lunkent vand
Hæld opløsningen i maskinen
(Matic-maskiner = Den lille plastikprop øverst på maskinen)
Sæt et tomt kaffefilter i tragten og en tom kolbe under
Start maskinen, og lad ½ kolbekande løbe igennem
Sluk derefter maskinen, og lad opløsningen virke i 2 timer
Start maskinen så den resterende del af opløsningen kan løbe igennem
Kør maskinen 2 gange igennem med rent koldt vand, og den er klar til fortsat drift

Sådan doserer og afkalker du dit Bonamat kaffeanlæg:
Maskine











Dosering af vand

Dosering af afkalker

Anbefalet afkalkning

5 liters anlæg

¾ liter

50gr.

___ gange pr. uge

10 liters anlæg

1 liter

50gr.

___ gange pr. uge

20 liters anlæg

1½ liter

100gr.

___ gange pr. uge

Opløs afkalkeren i lunkent vand
Tap vand af til opløsningen af afkalker
Aftap derefter så meget vand som muligt
Påfyld derefter opløsningen stille og roligt
Fyld derefter op med rent vand
Lad opløsningen virke i 2 timer
Aftap derefter opløsningen
Hvis muligt, tøm maskinen i en vask og skyl den ren
Eller påfyld manuelt, og aftap 6-8 gange, og maskinen er klar til brug

Husk! Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden
beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen Kaffe.
Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.

